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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী দেশের উশেশে 75টি ডিডিটাল ব্যাডকিং ইউডনট উৎসর্গ 

করবেন  

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 16ই অরটাবে 75টি ডিডিটাল ব্যাডকিং ইউডনট 

(DBUs) দেেমক উৎসর্গ করবেন। তিতন তিতিও কনফারেরেে মাধ্যরম 

অনুষ্ঠারন বকৃ্ততা মদরবন । অর্গমন্ত্রী 2022-2023 সারেে মকন্দ্রীয় োবিট 

েকৃ্ততার অংশ তিসারব ভারবতর স্বাধীনতার 75 েছর স্মেরে মদরশে 75টি 

মেোয় 75টি DBU স্থাপরনে প্রততশ্রুতত তিয়েয়েন । 
 

17তম প্রোসী ভারতীয় ডদেস 2023 সাবলর িানুয়াডরবত ইবদাবর অনুডিত 

হবে 

2023 সারেে োনুয়াতেরি 17তম প্রোসী ভারতীয় ডদেস সবেলন 

মধ্যপ্রবদবের ইরদারে অনুতষ্ঠি িরব ৷ ডেবদে মন্ত্রী ি. এস. িয়েকর 

মধ্যপ্ররদরশে মুখ্যমন্ত্রী তশবোে তসং ম ৌিান এবং পেোষ্ট্র তবষয়ক মন্ত্রী তি 

মুোেীধেন সারে 17িম প্রবাসী িােিীয় তদবস সরেেরনে ওরয়বসাইট  ােু 

করেরেন৷  
 

অডমত োহ মর্ায়াডলয়বরর ডসডিয়া ডমউডিয়াবম 'Gatha Swaraj Ki' 

গ্যালাডরর উববাধন করবলন  

মকন্দ্রীয় স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অডমত োহ ম ায়াতেয়রেে প্রাক্তন শাসক তসতিয়ারসে তবস্তীেণ 

িয় ডেলাস মহবল তবতশষ্ট মাোঠা কমান্ডােরদে ইতিিাস ত তিি একটি প্রদশণনীে 

উরবাধন করেরেন । োেমািা তবেয়োরে তসতিয়া তবমানবদরেে টাতমণনাে তবতডং 

এবং সম্প্রসােরেে তিতি স্থাপরনে েন্য শাি ম ায়াতেয়রে তেরেন । 

শাি প্রাসারদ যাদুঘে পতেদশণন করেন এবং তসতিয়া,  ায়কওয়াি, মিােকে, 

মনিােকাে, মিাসরেস এবং পাওয়াে সি প্রধান মাোঠা শাসকরদে ইতিিাস 

ত তিি 'র্ার্া স্বরাি ডক-মারাঠা গ্যালাডর' উববাধন কবরন। 
 

মাছ উৎপাদবনর মেবে ভারত ডেবে তৃতীয় স্থাবন রবয়বছ 

মকন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধায়ন প্রডতমন্ত্রী  িঃ এল মুরুর্ান সম্প্রতি 

বরেরেন ময, মাে উৎপাদরনে মেরি িােি তবরেে িৃিীয় স্থারন েরয়রে ।  ীরনে 

পরে িােি তবরেে 3য় েৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী এবং 2য় েৃহত্তম িলি 

চাবের মদে । 
 

মকন্দ্রীয় মডন্ত্রসভা রডে েবস্যর MSP েৃডির অনুবমাদন ডদবয়বছ 

মকন্দ্রীয় মডন্ত্রসভা 2023-24 সারেে তবপেন মেসুরমে েন্য সমস্ত েতব শরেে 

নযূনিম সমেণন মযল্য (MSP) বৃতিে অনুরমাদন তদরয়রে । মসুর িাবলর দাম 

কুইন্টাল প্রডত 500 টাকা েৃডির মধ্য দেশে এটি চালু করা হশেশে । র্বমর 

MSP 110 টাকা এবং বাতেণ 100 টাকা বাডারনা িরয়রে । 

MSP ডক: 

• MSP িে মসই িাে ময িারে সরকার কৃেকবদর কাছ মর্বক ফসল ক্রয় 

করে | 

• MSP িে মেবকাবনা ফসবলর িন্য একটি "নয ূনতম মযল্য" | 
 

ভারত সফবর আসশেন িাডতসিংবের মহাসডচে  

িাডতসিংবের মহাসডচে আবতাডনও গুবতবরস তিন তদরনে সেকাতে সফরে 19 

অরটাবে িােরিে মুম্বাই মপৌৌঁরেরেন । চলডত েছবরর িানুয়াডরবত ডবতীয় 

মময়াবদ দাডয়ত্ব মনওয়ার পর এটাই তার প্রর্ম ভারত সফর। 
 

হরদীপ পুরী এডেয়ার েৃহত্তম কমবপ্রসি োবয়াগ্যাস প্ল্ূাবন্টর উববাধন 

করবলন  

মকন্দ্রীয় মপররাতেয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী, হরদীপ ডসিং পুডর পাঞ্জাবের 

সাঙ্গরুরে মলহরার্ার্ায় এডেয়ার েৃহত্তম কমবপ্রসি োবয়া গ্যাস (ডসডেডি) 

প্ল্ূাবন্টর উরবাধন করেরেন । সাংরুরের এই প্ল্ূান্টটি একটি CBG-তিতিক গ্রামীে 

অেণনীতিে েন্য িােরিে মাস্টাে প্ল্ূারনে শুরু এবং সেকাে এটিে  ােপারশ 

ইরকাতসরস্টমরক উন্নীি কোে েন্য সমস্ত পদরেপ তনরে । 

তবরদশী প্রিূে তবতনরয়ার  প্ল্ূান্টটি  ােু কো িরয়রে । এটি Verbio AG বারা 

220 মকাটি টাকাে দনদমিত োমণাতনে মনিৃস্থানীয় বারয়া-এনাতেণ  মকাম্পাতনগুতেে 

মরধ্য একটি ৷ পাঞ্জারবে মুখ্যমন্ত্রী ি বন্ত মান এবং িাতবণও ইতন্ডয়া প্রাইরিট 

তেতমরটরিে তসতনয়ে ম্যারনেরমন্টও উরবাধনী অনুষ্ঠারন উপতস্থি তেরেন। 

 

International News in Bengali 
 

আেদুল লডতফ রডেদ ইরাবকর মপ্রডসবিন্ট দহসাশে ডনেগাডচত হবয়বছন 

ইরাডক পালগাবমন্ট োেনীতিতবদ আেদুল লডতফ রডেদবক দিয়ের মনিৃত্ব 

মদওয়াে েন্য মবরে তনরয়রে । আেদুল লডতফ রডেদ েমিাসীন সারেরিে 99টি 

মিারটে তুলনাে 160 এেও মবতশ মিাট মপরয় েয়ী িন। 78 বের বেসী েতশদ 

হয়লন একেন তিটিশ-তশতেি প্ররকৌশেী এবং 2003-2010 সাে পযণন্ত তততন 

ইোরকে জল সম্পদ মন্ত্রী তেরেন। মিাট  েনা কোয় তবদায়ী মপ্রতসরিন্ট সারেি 

সংসদ িবন মেরক ওয়াক আউট করেন বরে োনা ম রে। 
 

র্ভগ েতী মডহলাবদর উপর পুনডেগোহ ডনবেধাজ্ঞা োডতল করবে িাপান 

িাপাবনর মডন্ত্রপডরেদ মন্ত্রীরা 14ই অবটাের একটি আইন োডতবলর 

অনুবমাদন ডদবয়বছন যারি তববািতবরেরদে সময়  িণ বিী মতিোরদে আবাে 

তবরয় কোে আর  100 তদন অরপো কেরি িরব । এক েতাব্দীরও মেডে সময় 

ধবর চলা এই আইনটি মযেি একটি নবোি তশশুে েন্য আতেণকিারব দায়ী 

তপিাে সনাক্তকেরে সিায়িা কোে উয়েয়ে তিতে কো িরয়তেে৷ 
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পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. িয়েকর 2 ডদবনর আনুিাডনক ডমের সফর কবরবছন 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ি. এস িয়েকর তার দুই ডদবনর সরকাডর সফবর ডমেবরর 

কায়বরা মপ ৌঁবছবছন । সফরেে প্রেম তদরন তিতন পেোষ্ট্রনীতিে মেরি তবতশষ্ট 

ব্যতক্তরদে সরঙ্গ সাোৎ করেন। িাে সফরেে সময়, িাঃ িয়েকর ডমেবরর 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবমহ মে কডরর সাবর্ পারস্পডরক স্বাবর্গর ডেডভন্ন ডবপাডেক, 

আঞ্চডলক এেিং আতিগ াডতক ডেেয় ডনবয় আবলাচনা কবরবছন। 
 

সুইবিবনর নতুন প্রধানমন্ত্রী ডহবসবে উলফ ডক্রস্টারসন ডনেগাডচত হবয়বছন  

সুইবিবনর পালগাবমন্ট মিাবরট মনতা উলফ ডক্রস্টারসনবক দেশের নতুন 

প্রধানমন্ত্রী দহসাশে ডনেগাডচত করা হশেশে। তেক্সিূার ে মমাট 176 েন সদে 

তিস্টােসরনে পরে মিাট তদরয়রেন , যখন 173 েন িাে তবপরে মিাট 

তদরয়রেন। 
 

NATO তাবদর োডেগক পারমাণডেক মহডা “Steadfast Noon”এর 

মোেণা কবরবছ 

উত্তর আটলাডন্টক চুডক্ত সিংস্থা (NATO), যারক উত্তর আটলাডন্টক 

অূালাবয়ন্সও েলা হয়, মঘাষো করেরে দে িারা বাতষণক পােমােতবক মহড়া 

“Steadfast Noon” চালু কবরবছ । সপ্তািব্যাপী এই মিডা দতেে ইউরোরপ 

অনুতষ্ঠি িরে এবং এরি 14টি NATO মদরশে তবমান ও কমীো অংশগ্রিে 

কেরে । “Steadfast Noon”-এে মরধ্য েরয়রে তবি-সেম ফাইটাে মেট, 

মসইসারে প্র তেি মেট, নেেদাতে এবং জ্বাোতন তবমারনে সািারে প্রতশেে 

ফ্লাইট ইতযাতি । 
 

'সারিং’ - দ্য মফডস্টভূাল অফ ইডিয়া ইন ডরপােডলক অফ মকাডরয়া’ 

পাদলত হশে 

ডসউবলর ভারতীয় দূতাোবসর োডেগক ফ্ল্ূার্ডেপ সািংসৃ্কডতক অনুিাবনর 

অষ্টম সিংস্করণ 'সারিং- দ্য মফডস্টভূাল অফ ইডিয়া ইন ডরপােডলক অফ 

মকাডরয়া' 30 মসরেম্বে মেরক 14 অরটাবে, 2022 পযণন্ত সাো মদরশে তবতিন্ন 

স্থারন অনুতষ্ঠি িরব। COVID-19 মিামােীে কােরে এটি দুই বেে পয়র পাতলত 

হয়ব | 
 

ভারবতর সাবর্ চীবনর মমাট োডণিূ উবৃত্ত 1 ট্রিডলয়ন িলার ছাডডবয়বছ 

2000-এে দশরকে ম াডাে তদরক তবপাতেক বাতেেূ বৃতি মপরি শুরু কোে পে 

মেরক  ীন িােরিে সারে ময অনুকূে বাতেেূ িােসাম্য উপরিা  করেরে, িা 

সমতষ্ট িিারব আনুমাতনক $1 ট্রিতেয়ন অর্থ োতডরয় ম রে । র্ত এক দেবক 

োডণিূ ব্যেধান ডেবেেভাবে েৃডি মপবয়বছ । 2021 সারে, োডেগক ডব-মুখী 

োডণিূ প্রর্মোবরর মবতা $100 ডেডলয়ন অডতক্রম কবর $125.6 তবতেয়রন 

মপৌৌঁরেতেে |  
 

েুক্তরাবিূর প্রধানমন্ত্রী পদ মর্বক পদতূার্ করবেন ডলি ট্রাস এেং 

ভারতীয় েিংবোদ্ভূত সুবয়লা ব্র্ূাভারম্যানও পদতূার্ কবরবছন 

তিটিশ প্রধানমন্ত্রী তেে রাস একটি অেণননতিক পতেকল্পনাে কােরে িাে তনরেে 

দরেে অরনক সদেরক েুব্ধ করে এবং আতেণক বাোরে তবপযণস্ত িওয়াে িরুণ 

অতফরস মাি েয় সপ্তাি পরে তনয়জর পদ মেরক পদিূা  কেরবন । িােিীয় 

বংরশাদ্ভূি তিটিশ অিূন্তেীে মন্ত্রী সুবয়লা ব্র্াভারম্যান অেণমন্ত্রী মকায়াতস 

মকায়ারটণ ংরয়ে পরে  ি সপ্তারি িারক তবিীয় তসতনয়ে কূাতবরনট কমণকিণ া 

তিরসরব পদিূা  করেরেন । সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান বরেরেন ময, তিতন সেকােী 

তনয়মকানুনগুতেে একটি "প্রযুতক্ত ি" েঙ্ঘরনে কারয়ণ তলজ ট্রাস প্রোসন 

দেয়ড়য়েন এবং প্রধানমন্ত্রীে সমারো না কোে সারে সারে সেকারেে পিতি 

সম্পরকণ  িাে আপতি প্রকাশ করেরেন । মদশটিে নিুন স্বোষ্ট্রমন্ত্রী গ্রান্ট োপস 

সুবয়লা ব্র্াভারম্যাবনর আসন গ্রহণ কবরবছন । 

 

ভারত  এেং ফ্রান্স আতিগ াডতক মস র মিাবটর মপ্রডসবিন্ট ও সহ-সভাপডত 

ডহবসবে পুনঃডনেগাডচত হশেশে 

ISA-এে িৃিীয় সমারবরশ, মকন্দ্রীয় ডেদুূৎ এেিং নতুন ও নোয়নবোগ্য েডক্ত 

মন্ত্রী আর. মক. ডসিং আন্তেণ াতিক মসৌে মোরটে সিাপতি তিসারব পুনঃতনবণাত ি 

িরয়রেন । ফ্রাবন্সর উন্নয়ন প্রডতমন্ত্রী ডক্রবস লা িাকাবরাবপ লু সহ-রাষ্ট্রপডত 

ডহবসবে পুনঃডনেগাডচত হবয়বছন । 

 

State News in Bengali 
 

ডহমাচল প্রবদবে ৪র্গ েবদ ভারত এক্সবপ্রবসর উববাধন করবলন প্রধানমন্ত্রী 

মমাদী 

 িুেণ েবদ ভারত এক্সবপ্রস মট্রবনর উববাধন করবলন প্রধানমন্ত্রী নবরন্দ্র 

মমাডদ । তিতন তিমা ে প্ররদরশ মবশ করয়কটি উন্নয়ন প্রকল্পও  ােু করেতেরেন। 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী  আম্ব আদাউরা মর্বক নয়াডদডি নিুন বরদ িােি এক্সরপ্রস 

মররনে উরবাধনী সয না কেরেন । তিতন বাল্ক ড্রা  পারকণ ে তিতিপ্রস্তেও স্থাপন 

করেন।  
 

Google ক্লাউি পােডলক মসটর ফামগগুডলর সাবর্ অিংেীদাডরবত্বর িন্য 

MeitY এর অনুবমাদন দপশেশে 

Google ক্লাউি ইবলকট্রডনক্স ও তথ্য প্রেুডক্ত মন্ত্রণালয় ( MeitY ) বাো 

একটি িাতেকািুতক্তে মঘাষো করেরে, যা এটিরক সেকাতে প্রতিষ্ঠারনে েটিে 

সমো সমাধারনে েন্য ক্লাউি প্রযুতক্ত প্ররয়া  কেরি মদয় । 

গুগল এখন MeitY বারা তাডলকাভুডক্তর সাবর্ ভারবতর তিতেটাে 

রােফেরমশন উরযার  সতিয় অংশগ্রিেকােী িওয়াে েন্য ভারবতর পােডলক 

মসটর সিংস্থাগুডলর সাবর্ সম্পযণগ অিংেীদাডরবত্বর িন্য অেস্থান কেরে ৷ এটি 

তবরশষ করে প্রবিট মমেরািবক একটি মাতি-রেরিে, ন্যাশনাে ক্লাউি-

মশয়াতেং ফাউরন্ডশন তিরসরব  রড মিাোে েেূ োখরব, যা প্ররিূরকে েন্য 

সাশ্রয়ী, এবং তনোপদ মিটা মস্টারেে প্রিান করয়ব | 
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ভারত সরকার কৃষ্ণা নদীর উপর প্রথম ঝুলত মসতু ততদরর অনুবমাদন 

দেশেশে 

মকন্দ্রীয় সরকার মতবলঙ্গানা এেিং অন্ধ্রপ্রবদবের সাবর্ সিংবোর্কারী এেিং 

নািামালা েন পডরসবরর মধ্য ডদবয় োওয়া কৃষ্ণা নদীর উপে একটি 

আইকতনক মকবে মস্টি-কাম-সাসরপনশন মসিু তনমণারেে অনুরমাদন তদরয়রে । 

মকন্দ্রীয় সডক পতেবিন ও োিীয় সডক মন্ত্রী নীতিন  ডকতে এই তসিান্ত এর 

মঘাষো করেরেন।  িকতে বরেতেরেন ময আইকতনক মসিুটিে মবশ করয়কটি 

অনন্য তবতশষ্টূ োকরব মযমন একটি নদী েুরড দীঘণ কার ে পে, একটি বড 

মনতির শন স্প্ূান ইতযাতি। 
 

তাডমলনাডুই একমাে রািূ ো 2022 সাবলর িন্য িলিীেন ডমেবনর 

লেূমাো অিগ ন কবরবছ 

তাডমলনাডু িােরিে একমাি োেূ তিসারব আতবিযণ ি িরয়রে মযটি িল িীেন 

ডমেবনর িন্য 2022 Q1 এেিং Q2-এর লেূমাো অিগ ন কবরবছ, মযখারন 

69.57 েে পতেবােরক টূাপ সংরযা  মদওয়া িরয়রে। মকন্দ্রীয় িলেডক্ত মন্ত্রী 

র্বিন্দ্র ডসিং মেখাওয়াত ম ন্নাই পতেদশণন করেরেন এবং 2024 সারেে মরধ্য 

প্রতিটি গ্রামীে পতেবারে তনতিি মপারটণ বে টূাপ েে সেবোরিে েন্য েে েীবন 

তমশরনে কারেে অগ্র তি পযণারো না করেরেন। 
 

ডেিয়ওয়াডায় শুরু হবে ডতনডদবনর কুডচপুডড নৃতূ উৎসে 

িৃিীয় ডেে কুডচপুডড নাবটূাৎসবের আরয়ােন কো হয়েয়ে । তবে কুত পুতড 

নারটূাৎসব শুরু িরে 14ই অবটাের 2022 তাডরবখ । ডেেডেখ্যাত কুডচপুডড 

নৃতূ ডেল্পী মভম্পডত চায়না সতূবমর 93তম িন্মোডেগকীর স্মেরে কুত পুতি 

নৃিূ উৎসরবে আরয়ােন কো িরে । 
 

কাটি ডেহু 2022: তাৎপেগ , তাডরখ এেিং সময় 

কাটি ডেহু আসারমে একটি শুি উৎসব, যা ফসল কাটার উৎসে  দহসাশে গন্য 

করা হে । এটি 18ই অরটাবে 2022 িাতেরখ পাতেি িয় এবং তদনটি অসমীয়া 

কূাবলিার অনুসারে কাটি মারসে প্রেম তদরন ত তিি কো িয় । কাটি তবহু 

সাধােেি অবটাের মাবস প্রডতডদন পাদলত হে | 

কাটি তবহু 2022: িাৎপযণ 

আসাবম মমাট তিনটি তবহু পাতেি িয়, যা কৃতষে সারে সম্পতকণ ি। কাটি তবহু 

আসারমে ফসে কাটাে উত্সবগুতেে মরধ্য একটি উত্সব ৷ কাটি মাবন কাটা 

এবং এটি বেরেে মসই সময়টিরক তনরদণ শ করে যখন শেিাণ্ডােগুতে সাধােেি 

খাতে োরক এবং বেরেে এই সমরয় খাওয়াে মরিা খুব মবতশ তকেু োরক না। 

কাটি তবহু 2022: সময় এবং িাতেখ 

কাটি তবহু 2022 এই বেে 18ই অবটাের পাডলত হয় । এটি অসমীয়া কূারেন্ডাে 

অনুসারে কাটি মারসে প্রেম তদন পয়ড় । বাতডে তবতিন্ন অংরশ প্রদীপ ও মমামবাতি 

জ্বাতেরয় কাটি তবহু উদযাপন কো িয় এবং তুলসী র্াবছর কাবছ মযল প্রদীপ 

জ্বালাবনা হয় । িুেসী  ােটি পতেষ্কাে করে একটি মাটিে মরে োখা িয়, যা তুলসী 

মভটি নাবম পডরডচত। কাটিে সময়, তবহু মোরকো িারদে পতেবাে এবং বিুরদে 

জন্য মঙ্গে কামনা করে এবং মদেী তুলসীর কাবছ প্রার্গনা কবর োবত ভাল 

ফসল হয়। 

 

েন্যপ্রাণী মোিগ  দুর্গােতী টাইর্ার ডরিাভগ বক নতুন টাইর্ার ডরিাভগ  ডহসাবে 

অনুবমাদন কবরবছ 

দুর্গােতী টাইর্ার ডরিাভগ  িে একটি 2,339 ব ণ তকরোতমটারেে একটি নিুন বাঘ 

সংেেনাগার, যা নরডসিংহপুর, দারমাি এবং সা ে মেো েুরড তবসৃ্তি িরব । 

মধ্যপ্রবদে েন্যপ্রাণী মোিগ  পান্না টাই াে তেোিণ  (তপটিতপ) এে একটি নিুন বাঘ 

সংেেো াে তিতেে অনুরমাদন তদরয়রে, যাে এক- িুেণাংশ মকন-বেতওয়া 

নদীর ডলডকবনর কারবণ ডনমডিত হবে । 

 

Economy News in Bengali 
 

ভারবতর WPI মযল্যস্ফীডত মসবেম্ববর 10.7% এ মনবম এবসবছ, ো 

আর্বস্ট 12.41% ডছল 

পাইকাডর মযল্য সযচবকর (WPI) উপে তিতি করে মযল্যস্ফীতি মসরেম্বরে করম 

10.70% িরয়রে । সেকােী পতেসংখ্যান অনুসারে, আ স্ট মারস WPI-তিতিক 

মযল্যস্ফীতিে িাে তেে 12.41% । হাই-ডস্পি ডিবিল (HSD) সরবণাচ্চ 

মযল্যস্ফীতিে িাে 65.96% হয়েয়ে | এে পরে অপতেরশাতধি মিে ও প্রাকৃতিক 

গ্যারসে দাম মবরড 44.72 শিাংশ হয়েয়ে এবং আেুে দাম 49.79 শিাংশ 

হয়েয়ে । 
 

ভারবতর বেবদডেক মুদ্রার ডরিাভগ  USD 204 ডমডলয়ন মেবডবছ 

তেোিণ  ব্যাঙ্ক োতনরয়রে, মসানাে সম্পরদে মযল্য বৃতিে ফরে িােরিে তবরদতশক 

মুদ্রাে তেোিণ  7 অরটাবে মশষ িওয়া সপ্তারি 204 তমতেয়ন মাতকণ ন িোে মবরড 

USD 532.868 তবতেয়রন মপৌৌঁরেরে । মমাট তেোিণ  USD 4.854 তবতেয়ন মাতকণ ন 

িোে করমরে, ো আর ে তেরপাটণ  করা সপ্তারি 532.664 তবতেয়ন তেল। 
 

ভারত আর্ামী 5 েছবর 475 ডেডলয়ন িলার FDI আনবত পাবর: ডরবপাটগ  

তসআইআই-ইওয়াই তেরপাটণ  অনুসারে, িােরি সরাসডর ডেবদেী ডেডনবয়াবর্র 

(FDI) েন্য প্রবৃতিে সম্ভাবনা েরয়রে এবং আ ামী পাৌঁ   বেরে 475 তবতেয়ন 

িোরেে FDI প্রবারিে সম্ভাবনা েরয়রে । মিামােী এবং িয -োেননতিক উন্নয়রনে 

প্রিাব সরেও, িােরি তবরদশী প্রিূে তবতনরয়া  (FDI)  ি দশ বেরে িমা ি 

বৃতি মপরয়রে, যা 2021-22 FY-এ $84.8 তবতেয়রন মপৌৌঁরেরে। 
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মরান $100-ডেডলয়ন ডিডিডপ োডাবত সাহায্য করবত পাবর, ভারবত লে 

লে চাকডর: WEF ডরবপাটগ  

ওয়াডণ  ইরকানতমক মফাোম (WEF) একটি নিুন প্রতিরবদরন বরেরে ময, 

িােিীয় কৃতষে প্রযুতক্ত-রনিৃত্বাধীন রূপান্তরেে মকরন্দ্র মড্রান স্থাপন কো মদরশে 

তেতিতপ 1-1.5% বৃতি কেরি পারে এবং এরফয়ল আ ামী করয়ক বেরে অন্তি 

পাৌঁ   োখ কমণসংস্থান িরব। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

মলাোল হাঙ্গার ইনবিক্স 2022: 121টি মদবের মবধ্য ভারত 107তম স্থাবন 

রবয়বছ 

বেডেক েুধা সযচবক 121 টি মদরশে মরধ্য ভারত 107 িম স্থারন েরয়রে, ো 

যুি-তবধ্বস্ত আফ াতনস্তান ব্যিীি দতেে এতশয়াে সমস্ত মদরশে ম রয় খাোপ । 

িােরিে 29.1 মস্কার এটিরক 'গুরুিে' তবিার  োরখ । িােি শ্রীলকা (64), 

মনপাল (81), োিংলাবদে (84) এেিং পাডকস্তান (99) এর ডনবচও রবয়বছ । 

আফর্াডনস্তান (109) দতেে এতশয়াে একমাি মদশ মযটি সয রক িােরিে ম রয় 

খাোপ পােফমণ করেরে। 

চীন সমতষ্ট িিারব 1 মেরক 17 নম্বরেে মরধ্য োকা মদশগুতেে মরধ্য েরয়রে, 

যাে মকাে 5 এর কম। িােরিে তশশু নষ্ট িওয়াে িাে 19.3%, যা 2014 (15.1%) 

এবং এমনতক 2000 (17.15%) এর দর্য়কও খাোপ | 
 

মলাোল হাঙ্গার ইনবিক্স 2022 এর েীেগ মদে: 

2022 সাবল র ূাক মদে মস্কার 

1-17 মবোরুশ <5 

1-17 বসতনয়া ও িারেণ র াতিনা <5 

1-17 ত তে <5 

1-17  ীন <5 

1-17 মিারয়তশয়া <5 

1-17 এরস্তাতনয়া <5 

1-17 িারঙ্গতে <5 

1-17 কুরয়ি <5 

1-17 োটতিয়া <5 

1-17 তেেুয়াতনয়া <5 
 

ডলডভিং প্ল্ূাবনট ডরবপাটগ  2022: 50 েছবর েন্যপ্রাণী িনসিংখ্যা 69% হ্রাস 

মপবয়বছ 

ওয়ার্ল্গ  ওয়াইি ফাি ফর মনচার (িডিউিাডিউএফ)-এর সেগবেে ডলডভিং 

প্ল্ূাবনট ডরবপাটগ  অনুোয়ী, র্ত 50 েছবর ডেেিুবড স্তন্যপায়ী প্রােী, পাতখ, 

উি ে, সেীসৃপ এবং মারেে সিংখ্যা 69 েতািংে কবমবছ । 
 

Times Higher Education Rankings 2023: IISc ভারতীয় 

ডেেডেদ্যালয়গুডলর মবধ্য েীবেগ রশেশে 

Times Higher Education Rankings 2023 মঘাষো কো িরয়রে । এই 

বেে, ইডিয়ান ইনডস্টটিউট অফ সাবয়ন্স, ব্যাঙ্গাবলার িােিীয় 

তবেতবযােয়গুতেে মরধ্য শীষণস্থান অেণ ন করেরে । পাৌঁ  টি িােিীয় তবেতবযােয় 

তবরেে শীষণ 500টি তবেতবযােরয় োয় া করে তনরয়রে । IISc দক 251-300 

বিনীে অধীরন োখা িরয়রে । শীষণ 10টি িােিীয় তবেতবযােরয়ে সম্পযেণ িাতেকা 

নীর  প্রকাে কো িরয়রে। 
 

েীেগ 10টি ভারতীয় ডেেডেদ্যালয় মদখুন: 

েিনী ইনডস্টটিউবটর নাম 

251-300 IISc 

351-400 মেএসএস একারিতম অফ িায়াে এিুরকশন অূান্ড তেসা ণ  

351-400 শযতেতন ইউতনিাতসণটি অফ বারয়ারটকরনােতে অূান্ড ম্যারনেরমন্ট 

সারয়রেস 

401-500 আে াপ্পা তবেতবযােয় 

401-500 মিাত্মা  ািী তবেতবযােয় 

501-600 আইআইটি মোপাে 

501-600 ইন্টােন্যাশনাে ইনতস্টটিউট অফ ইনফেরমশন মটকরনােতে 

িায়দ্রাবাদ 

501-600 োতময়া তমতেয়া ইসোতময়া 

501-600 Saveetha Institute of Medical and Technical 

Sciences 

601-800 মবনােস তিদু তবেতবযােয় (তবএই ইউ) 
 

লডিডস্টক পারফরম্যান্স ইনবিক্স 2022 তাডলকা: 15টি রাশযের তাদলকা 

প্রকাে করা হশেশে 

অন্ধ্রপ্ররদশ, আসাম এবং গুেোট িে 15টি োেূ এবং মকন্দ্রশাতসি অেেগুতেে 

মরধ্য তিনটি রাজয তিসারব মশ্রেীবি কো িরয়রে, বাতেেূ ও তশল্প মন্ত্ররকে বাো 

প্রকাতশি একটি সমীো অনুসারে। েতেতস্টক পােফেম্যাে ইনরিক্স 2022 েপ্তাতন 

এবং অেণননতিক সম্প্রসােেরক উৎসাতিি কোে েন্য প্ররয়ােনীয় েতেতস্টক 

পতেরষবাগুতেে কাযণকাতেিা পতেমাপ করে ।  
 

হডরয়ানা েড রািূগুডলর মবধ্য পােডলক অূাবফয়াসগ ইনবিক্স 2022-এ 

েীবেগ রবয়বছ 

হডরয়ানা েড রািূগুডলর তবিার  শীষণস্থান অেণ ন করেরে । রাজযটি সামাতেক, 

অেণননতিক এবং োেননতিক ন্যায়তব ারেে তেমগুতেরি অগ্রিার  আতবিযণ ি 

িরয়রে । এটি 0.6948 মকাে তনরয় প্রধান োেূগুতেে মরধ্য শীরষণ েরয়রে, িােপরে 

তাডমলনাডু, মকরালা, ছডত্তের্ড, পাঞ্জাে এেিং কণগাটক অন্যান্য 

রািূগুডলর মবধ্য রবয়বছ৷ 

PAI-2022-এ, ডসডকম িােরিে মসো শাতসি মোট োেূ তিসারব িাে অবস্থান 

ধরে মেরখরে । মবঙ্গােুরু-তিতিক একটি অোিেনক তেঙ্ক টূাঙ্ক পােডলক 

অূাবফয়াসগ মসন্টার (ডপএডস) বারা প্রস্তুত সযচকটি প্রকাতশি িরয়তেে । 

প্রতিরবদরন, শ্রম উৎপাদনশীেিা, মেুতে কমীরদে েীবনযািাে মারনে তনিয়িা, 

উন্নয়রন েনসাধােরেে ব্যয়, সামাতেক তনোপিা মবষ্টনীে কিারেে এবং 

কমণসংস্থারনে সুরযার ে মরিা সয কগুতেে উপে অেণননতিক ন্যায়তব াে পতেমাপ 

কো িরয়তেে । 
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ডফ্রিম হাউস: ভারবতর ইন্টারবনট ডফ্রিম 4 েছবরর মদার পবর উন্নত 

হবয়বছ 

মাতকণ ন সেকারেে অনুদানপ্রাপ্ত NGO ডফ্রিম হাউস অনুসাবর, মদবে 

ডিডিটাল ডেভািন েি করার উবদ্যাবর্র পবর, ভারবতর ইন্টারবনট ডফ্রিম 

মস্কার সামডগ্রক র ূাডকিংবয় দুই স্থান মেবড 51-এ মপ ৌঁবছবছ । মদশব্যাপী 

ইন্টােরনট তবভ্রারটে হ্রাস তিরকারয়তে এবং িীিিাও স্থান উন্নতিরি অবদান 

মেরখরে । ইন্টােরনট স্বাধীনিাে পতেরপ্রতেরি, িােি 2021 সারে 49 মকাে 

করেরে।  
 

কিংবগ্রবসর নতুন সভাপডত দহসাশে ডনেগাডচত হবলন মডিকািুগ ন খার্গ 

কণগাটবকর প্রেীণ মনতা মডিকািুগ ন খাবর্গ  তার প্রডতবন্দ্বী েেী র্ারুরবক 

পরাডিত কবর 24 েছবর প্রর্ম অ-র্ািী কিংবগ্রস সভাপডত এবং চার 

দেবকর মবধ্য গ্রূাি ওর্ল্ সিংর্ঠবনর প্রর্ম তফডসডল িাডতর প্রধান 

হদেশেন । খার ণ 9385টি মিারটে মরধ্য 7897টি মিাট মপরয়রেন এবং োরুে 

দমাট 1072টি মিাট মপরয়রেন।  
 

Ookla ডরবপাটগ : ভারত ডেেব্যাপী মমাোইল, ডস্থর ব্র্িব্যাি র্ডতর িন্য 

র ূাডকিংবয় মনবম মর্বছ 

ডমডিয়ান মমাোইল ডস্পবির িন্য মলাোল র্যাডকিংবয় ভারত তিন ধাপ মনরম 

ম রে । ভারত মম মেরক েুন মারস 115িম মেরক 118িম স্থারন  রে ম রে । 

ওকলা ডস্পিবটস্ট মলাোল ইনবিক্স ডরবপাটগ  অনুসারে, িােরিে তমতিয়ান 

মমাবাইে িাউনরোি তস্প্ি মম মারস 14.28 MBPS মেরক েুন মারস 14.00 

MBPS-এ মনরম এরসরে। 
 

UIDAI টানা ডবতীয় মাবস অডভবোর্ ডনষ্পডত্ত সযচবক েীবেগ রবয়বছ 

আধার তত্ত্বােধানকারী সংস্থা ইউডনক আইবিডন্টডফবকেন অর্ডরটি অফ 

ইডিয়া (UIDAI) সমস্ত সেকােী মন্ত্রনােয় এবং সেকােী তবিা গুতেে মরধ্য 

মবতশেিা  েনসাধােরেে অতিরযার ে সমাধান কোে েন্য প্রোসডনক সিংস্কার 

ও িনঅডভবোর্ ডেভার্ (DARPG) বাো প্রকাতশি মসরেম্বরেে Ranking 

তেরপারটণ  আবােও শীরষণ েরয়রে ৷ এই টানা তবিীয় মারস UIDAI ে ূাতঙ্কংরয় শীরষণ 

উরঠরে। 
 

 

2032 সাবলর মবধ্য চীনবক ছাডডবয় ভারত মসডন্ট-ডমডলয়বনয়ারবদর 

তাডলকায় তৃতীয় স্থাবন রবয়বছ 

দাতেদ্রূতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং েুধাে মািা সরেও, মসডন্ট-ডমডলওডনয়ার েৃডির 

ডেেবয় ডেবের প্রর্ম দেশ্বব্যাপী সমীোয় ভারত তৃতীয় স্থাবন রবয়বছ — 

যারদে সম্পদ 830 মকাটি ($100 তমতেয়ন িোে) এে মবতশ, একটি নিুন 

প্রতিরবদদন এটি প্রকাশ করা হয়েয়ে | 

 

Business News in Bengali 
 

JSW ইস্পাত িাডতসিংবের মলাোল কমপ্যাট উবদ্যাবর্ মোর্দান কবরবছ 

JSW Steel িাডতসিংবের মলাোল ইমপ্যাট (UNGC) উরযার  মযা  

তদরয়রে । UNGC সংস্থাগুতেরক িারদে তিয়াকোপ এবং মকৌশেগুতেরক 

োতিসংরঘে 10টি নীতিে সারে সাতেবি করে দাতয়ত্বশীেিারব ব্যবসা পতে ােনা 

কেরি উত্সাতিি করে । JSW ফাউবিেন , JSW গ্রুরপে সামাতেক শাখা, 

UNGC-এে সদে এবং UNGC-এে িােিীয় স্থানীয় মনটওয়ারকণ ে অংশ। 
 

LIC নতুন ‘Dhan Varsha’ প্ল্ূান চালু কবরবছ 

লাইফ ইনু্সূবরন্স মকাম্পাডন(LIC) 'LIC Dhan Varsha’ প্রকল্প চালু 

কবরবছ । 'LIC ধন বষণা তকম িে একটি নন-তেঙ্কি, অ-অংশগ্রিেকােী, ব্যতক্ত ি, 

সেয় েীবন বীমা পতেকল্পনা, যা সুেো এবং সেরয়ে সংতমশ্রে সেবোি করে । 

সেয় বীমা পতেকল্পনা পতেতসে শিণ াবেী  োকােীন তনতিি েীবন দুভগ াগ্যিনক 

মৃতুূর মেরি পতেবারেে েন্য আডর্গক সহায়তা প্রদান কবর । 
 

Fintech প্ল্ূাটফমগ PhonePe ভারবত তার প্রর্ম গ্রীণ মিটা মসন্টার চালু 

করা হশেশে 

PhonePe, একটি স্ববদেী ডফনবটক প্ল্ূাটফমগ, মিল মটকবনালডিস এেিং 

NTT মেরক প্রযুতক্ত এবং সমাধানগুতেরক কারে োত রয় িােরি িাে প্রেম গ্রীণ 

মিটা মসন্টাে  ােু কোে মঘাষো কয়রয়ে ৷ এটি PhonePe-এে েন্য মিটা 

ম্যারনেরমরন্ট নিুন সুরযার ে বাে উরমা ন করে, মযখারন দে মিটা তনোপিা, 

পাওয়াে দেিা, সিরে অপারেশন এবং ক্লাউি সমাধান েরয়রে । দসন্টারটি 

মকাম্পাতনটিরক মটকসই এবং দে পতেকাঠারমা তিতে কেরিও সািাে কেরব 

যারি সাো মদরশ িাে কাযণিম আেও তনতবণরে বৃতি পায়। 

 
Agreement News in Bengali 

 

BHEL কয়লা গ্যাসীকরবণর িন্য CIL এেিং NLCIL এর সাবর্ একটি 

সমবঝাতা স্মারক স্বাের কবরবছ 

ভারত মহডভ ইবলকট্রিকূালস (BHEL) কয়ো গ্যাসীকেে তিতিক প্ল্ূান্ট 

স্থাপরনে েন্য মকাল ইডিয়া (তসআইএে) এবং এনএলডস ইডিয়ার সারে 

সমর ািা স্মােক স্বােে করেরে। BHEL 2.56% মবরড 62.20 টাকা িরয়রে | 
 

BHEL সম্পবকগ : 

BHEL হল ভারত মহডভ ইবলকট্রিকূালস, এটি একটি িােিীয় মকন্দ্রীয় 

পাবতেক মসটরেে উরযা । এটি িােি সেকারেে িােী তশল্প মন্ত্রোেরয়ে 

মাতেকানাধীন। BHEL 1956 সারে িােরি ভারী বেদুূডতক সরঞ্জাম ডেবল্পর 

সযচনা কবর প্রডতডিত হবয়ডছল । 1974 সারে, মিতি ইরেকট্রিকূােস (ইতন্ডয়া) 

তেতমরটি BHEL এে সারে একীিয ি িয়। 
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ডলঙ্গ সমতা উন্নত করার িন্য ইউডনবসবফর সাবর্ আইডসডস চুডক্ত কশরশে 

আতিগ াডতক ডক্রবকট কাউডন্সল(ICC) এেিং ইউডনবসফ ডক্রবকবটর মাধ্যরম 

মতহলা ও মমরয়রদে েমিায়ন, অন্তিুণ তক্ত এবং তেঙ্গ সমিারক উন্নীি কোে েন্য 

একটি তবেব্যাপী অংশীদাতেত্ব  ােু করেরে। তবরেে মসো তকেু মখরোয়ারডে সারে 

েতডি অূািরিারকতস প্র াোতিযারনে সারে বৃিিে মেন্ডাে ইকুূইটি  ােনা 

কোে উরযা গুতে এই অংশীদাতেরত্বে তিতি তিতে কেরব, যাে েেূ "ইডতোচক 

সামাডিক পডরেতগ ন চালনা করার িন্য ডক্রবকবটর েডক্ত" সচল করা। 
 

Arya.ag এেিং FWWB ইডিয়া প্রকল্প এবক্সল োস্তোয়বনর িন্য UNDP-

এর সাবর্ অিংেীদাদরত্ব কশরশে 

প্ররেট এরক্সে োমন ে এবং বােকাে গুেোটি মেোগুতেরি বাস্তবাতয়ি িরে 

মদবিয তম ইউনাইরটি মনশনস মিরিেপরমন্ট মপ্রাগ্রাম ( UNDP ) বাো সমতিি 

শে বাতেেূ প্ল্ূাটফমণ Arya.ag এবং মিন্ডস অফ উইরমনস ওয়াডণ  ব্যাংতকং 

ইতন্ডয়া ( FWWB India) এে সিরযাত িায় । মোট ব্যবসাে প্র াে, কৃতষ-মযল্য 

শৃঙ্খরে িস্তরেপ এবং কৃতষ তশরল্প দেিা উন্নয়রনে মাধ্যরম 10,000 জন কৃষক 

পতেবারেে আয় বাডারনাে েেূ েরয়রে । 
 

ডিডিটাল ডেোবক উন্নত করবত আসাম সরকাবরর সাবর্ Google 

অিংেীদাদরত্ব কশরশে 

োরেূ তিতেটাে প্রবৃতি ও উন্নয়রনে েন্য আসাম সেকারেে উরেশ্যরক সািাে 

এবং ত্বোতিি কোে েন্য, Google একটি সমর ািা স্মােক(MoU) স্বােে 

করেরে । এই নিুন উরযার ে অংশ তিরসরব, Google আসাম সরকাবরর 

দেতা, কমগসিংস্থান ও উবদ্যাক্তা ডেভার্(SEED)-এর সাবর্ কাি করবে 

ডিডিটাল টুলস এেিং সমাধাবনর মাধ্যবম তশোদান এবং মশখাে সমেণরনে 

েন্য, মসইসারে অনোইন তনোপিাে মমৌতেক তবষয়গুতে প্র াে কোে েন্য কুে 

তিতেটাইরেশন প্রর ষ্টারক শতক্তশােী কেরিও কাজ করয়ব | 

 

Appointment News in Bengali 
 

MEA: িাঃ আদেগ মসায়াইকা কুবয়বত ভারবতর পরেতী রাষ্ট্রদূত দহসাশে 

ডনেুক্ত কবরবছন 

ডেবদে মন্ত্রবকর যুগ্ম সত ব িঃ আদেগ মসায়াইকাবক কুবয়বত িােরিে 

পেবিী রাষ্ট্রদূত দহসাশে ডনেুক্ত করা হবয়বছ । িঃ আদশণ মসায়াইকা (IFS: 

2002), বিণ মারন তবরদশ মন্ত্ররকে যুগ্ম সত ব তহসায়ব তনেুক্ত হয়েয়েন । তিতন শীঘ্রই 

িাে কাযণিাে গ্রিে কেরবন বরে আশা কো িরে । মসায়াইকা কুরয়রি িােিীয় 

দূি তিরসরব তসতব েরেণ ে স্থোতিতষক্ত িরবন ।  ি করয়ক বেরে িােি ও 

কুরয়রিে মরধ্য সম্পরকণ ে উরেখরযাগ্য উত্থান ঘরটরে । 
 

পার্গ সতপতী েসডনয়া ও হাবিগ বর্াডভনায় পরেতী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 

ডহবসবে ডনেুক্ত হবলন   

েসডনয়া ও হাবিগ বর্াডভনায় িােরিে পেবিী োষ্ট্রদূি তিরসরব তনযুক্ত িরয়রেন 

পার্গ সতপতী । তিতন বিণ মারন িারঙ্গতে প্রোিরন্ত্র িােরিে োষ্ট্রদূি । 3ো নরিম্বে 

2022-এ, পােণ সিপিীরক িারঙ্গতেরি ভারবতর রাষ্ট্রদূত ডহসাবে ডনেুক্ত করা 

হবয়ডছল। তিতন 11 মাস িারঙ্গতেে োষ্ট্রদূি তিরসরব দাতয়ত্ব পােন করেন এবং 

িােপে বসতনয়া ও িারেণ র াতিনায় িােরিে োষ্ট্রদূি িন। 
 

েিন ব্যাবকর ব্র্ূাি অূাম্বাবসির ডহবসবে মস রভ র্াঙু্গডলবক দনযুক্ত করা 

হবয়বছ 

েিন ব্যাক মঘাষো করেরে ময, তারা মস রভ র্াঙু্গলীবক িূান্ড অূাম্বাসািে 

তিরসরব তনরয়া  করেরে । মসৌেি  াঙু্গেী ব্যারঙ্কে বািণ ারক প্রসাতেি কেরি এবং 

ব্যারঙ্কে পণ্য ও পতেরষবাগুতেরক অনুরমাদন কেরি সািাে কেরব ৷  াঙু্গতে 2000-

এে দশরকে ম াডাে তদরক িােিীয় তিরকট দরেে রূপান্তরেে মনিৃত্ব 

তদরয়তেরেন |  
 

অপযেগ শ্রীোস্তেবক মলাভাক প্রিাতবন্ত্র ভারবতর রাষ্ট্রদূত ডহবসবে মবনানীত 

করা হবয়বছ 

ইতন্ডয়ান ফরেন সাতিণ স, অপযেগ শ্রীোস্তেবক মলাভাক প্রিাতবন্ত্র িােরিে 

োষ্ট্রদূি তিরসরব তনযুক্ত কো িরয়রে । 2001 ব্যার ে কমণকিণ া অপযেগ শ্রীোস্তে 

বিণ মারন টেরন্টারি িােরিে কনসুূরেরট কনসাে-রেনারেে তিরসরব দাতয়ত্ব 

পােন কেরেন। এে আর , তিতন পেোষ্ট্র মন্ত্রোেরয়ে তবতিন্ন পরদ দাতয়ত্ব পােন 

করেরেন এবং তায়ক কাঠমানু্ড ও প্যাতেরস অন্যান্য স্থারন মপাস্ট কো িরয়রে। 
 

ডেচারপডত ডিওয়াই চন্দ্রচয ড ভারবতর 50তম প্রধান ডেচারপডত ডহসাবে 

দনযুক্ত হশেশেন 

সভাপতত দরৌপিী মুমুথ ডক্টর তবচারপতত তড ওোই চন্দ্রচূিয়ক ভারয়তর নতুন প্রধান 

তবচারপতত তহয়সয়ব তনেুক্ত কয়রয়েন । তততন ভারয়তর বতথ মান প্রধান তবচারপতত 

তবচারপতত উিে উয়মে লতলয়তর স্থলাতভতিক্ত হয়বন । আগামী মায়সর 9 তাতরখ 

দর্য়ক তবচারপতত চন্দ্রচূয়ড়র তনয়োগ কােথকর হয়ব। তবচারপতত তডওোই চন্দ্রচূড় 

হয়বন ভারয়তর 50তম প্রধান তবচারপতত । তবচারপতত লতলয়তর 74 তিয়নর দমোি 

আয়ে, তবচারপতত চন্দ্রচূড় দুই বেয়রর জন্য CJI তহসায়ব কাজ করয়বন। তবচারপতত 

চন্দ্রচূড় 10 নয়ভম্বর, 2024 -এ অতফস োড়য়বন। 
 

আদাডন এয়ারবপাটগ স এডরকসদনর অডভজ্ঞ অরুণ েনসালবক CEO ডনেুক্ত 

কবরবছ 

আদাডন এয়ারবপাটগ  মহাডর্ল্িংস আবাে এতেকসদনর প্রবীে অরুণ েনসালবক 

প্রধান ডনেগাহী কমগকতগ ার নামকরণ কবরদে| সুইতিশ মটতেকম মনটওয়াকণ  

মকাম্পাতনরি 25 বেে কাটায়না বানসাে, সম্প্রতি ইউরোপ এবং োতিন 

আরমতেকাে এে সিাপতি তহসায়ব তনেুক্ত তেরেন। তততন অূাপরয়ন্টরমন্ট তিতেটাে 

রূপান্তে এবং ব্যবসা বৃতিে এরেন্ডারক শতক্তশােী কেরি সািাে কেরব। 
 

অতনু চক্রেতী Yubi-র নতুন মচয়ারম্যান দহসাশে ডনেুক্ত হবয়বছন 

অতনু চক্রেতীবক Yubi মোবিগ র স্বিন্ত্র ম য়ােম্যান তিরসরব তনরয়া  কো 

িরয়রে | অতনু চক্রেতী এই মুিয রিণ  HDFC ব্যারঙ্কে মবািণ  ম য়ােম্যান তিরসরব 

কাে কেরেন৷ ম ন্নাই-তিতিক ঋে বাোে মেরক একটি মপ্রস তবজ্ঞতপ্তরি বো 

িরয়রে দে, অিনু  িবিী অেণ মন্ত্ররকে যুগ্ম সত ব এবং িােিীয় তেোিণ  ব্যারঙ্কে 

মকন্দ্রীয় পতে ােনা পষণরদে সদে তিসারব দাতয়ত্ব পােন করেরেন। 
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মক স্তুভ কুলকাডনগবক মিডপ মরর্ান ইডিয়ার প্রধান ডহসাবে উন্নীত করা 

হবয়বছ 

মিডপ মরর্ান ভারবতর নতুন কাডি মহি মক স্তুভ কুলকাডনগর তনরয়ার ে 

মঘাষো করা হয়েয়ে । িােরিে বিণ মান কাতি মিি মাধব কল্যাে 1ো নরিম্বে 

2022 মেরক এডেয়া প্যাডসডফক মপবমন্ট ডিডভেবন দাতয়ত্ব পােন কেরবন । 

মকৌস্তুি কুেকাতনণ বিণ মারন মেতপ মে ান ইতন্ডয়াে ইনরিস্টরমন্ট ব্যাতঙ্কং প্রধান 

এবং ব্যারঙ্কে এতশয়া প্যাতসতফরকে িাইস-র য়ােম্যান তিসারবও কাে কেরেন | 

এোড়া তততন দতেে-পযবণ এতশয়াে েন্য ডেডনবয়ার্ ব্যািংডকিংবয়র সি-প্রধান 

তিরসরবও কাজ কয়রয়েন। 
 

IAS ভারতী দাসবক নতুন কবিালার মিনাবরল অফ অূাকাউন্টস ডহসাবে 

দনযুক্ত করা হবয়বছ 

িােি সেকাে 1988 ব্যার ে ভারতীয় ডসডভল অূাকাউন্টস সাডভগ বসর একেন 

অতফসাে ভারতী দাসবক 27তম কবিালার মিনাবরল অফ অূাকাউন্টস 

ডহসাবে ডনেুক্ত কবরবছ । তিতন মসিাে মবািণ  অফ িাইরেট টূারক্সস, তবরদশ 

মন্ত্রক এবং স্বোষ্ট্র মন্ত্রােরয় অূাকাউন্টরসে প্রধান তনয়ন্ত্রক তিসারব কাে করেরেন 

। তিতন স্বাস্থূ ও পতেবাে কল্যাে মন্ত্রোেরয়ে তসতসএ, মবসামতেক তবমান পতেবিন 

মন্ত্রোেরয়ে পতে ােক এবং সডক পতেবিন ও মিাসডক এবং বদে, মনৌপতেবিন 

ও মনৌপে মন্ত্রোেরয়ে উপসত ব তিরসরবও দাতয়ত্ব পােন করেরেন। 
 

ইনবফাডসবসর প্রাক্তন মপ্রডসবিন্ট রডে কুমার কর্ডনবিবন্ট মোর্ দেশেশেন 

প্রাক্তন ইনরফাতসস সিাপতি রডে কুমার এস, ডেডন র্ত সপ্তাবহ মেঙ্গালুরু-

ডভডত্তক আইটি সিংস্থা মর্বক পদতূার্ কবরবছন, কর্ডনবিন্ট আবমডরকার 

সিাপতি তিসারব মযা  তদরেন । রডে কুমার 16 োনুয়ােী, 2023 মেরক পদটি 

গ্রিে কেরবন এবং ক তনেূারন্টে প্রধান তনবণািী কমণকিণ া (তসইও) িায়ান 

িামতিরেে কারে সোসতে তেরপাটণ  কেরবন। তততন ধবমগন্দ্র কুমার ডসনহার 

স্থলাডভডেক্ত হন, তযতন  ি বেে ক তনরেন্ট মেরক অবসে তনরয়তেরেন । 

বিণ মারন, তসনিা ে ূাকরস্প্স মটকরনােতেরি পাবতেক ক্লাউি তবেরনস 

ইউতনরটে সিাপতি ।  
 

িঃ প্রোত র্র্গ অূাকাবিডময়া অপর্ালবমালডিকাল ইন্টারন্যােনাবলর 

সদস্য ডনেগাডচত হবয়বছন 

িাঃ প্রোত র্র্গ, মেগ াদাপযণগ একাবিডময়া অপর্ালবমালডিকাল 

ইন্টারন্যােনাডলস (AOI)-এর 'সদস্য' তিরসরব তনবণাত ি িরয়রেন । িঃ   ণ 

িােরিে পেম ব্যতক্ত তযতন এই সোন মপরেন । অূাকারিতময়া 

অপথ্যােরমােতেকাে ইন্টােন্যাশনাতেস-এে সদে তিরসরব িাে মময়াদ 

আনুষ্ঠাতনকিারব শুরু িরব | 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী ‘প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় িন উেগরক’ পডরকল্পনা চালু 

কবরবছন 

প্রধানমন্ত্রী নবরন্দ্র মমাদী প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় িন উেগরক পডরকল্পনা ‘এক 

মদে এক সার’  ােু করেরেন। প্রধানমন্ত্রী িােিীয় েন উবণেক পতেকল্পনাে 

অধীরন, মকাম্পাতনগুতেরক অবশ্যই সমস্ত িিুণ তকযুক্ত সাে োিারিাত করবত 

হবে ৷ 
 

মকন্দ্র সরকার সঞ্জয় মালবহাোবক নতুন রািস্ব সডচে ডহসাবে ডনেুক্ত 

কবরবছ 

মকন্দ্র সরকার োেস্থান কূািারেে 1990 ব্যার ে ইতন্ডয়ান অূািতমতনরেটিি 

সাতিণ স (IAS) অতফসাে সঞ্জয় মালবহাোবক নতুন রািস্ব সডচে ডহসাবে 

ডনবয়ার্ কবরবছ। ডতডন তরুণ োিাবির স্থোতিতষক্ত িরবন, তযতন নরিম্বরেে 

মশরষ  াকতে মেরড মদরবন। মােরিািা, বিণ মারন তিপাটণ রমন্ট অফ তফনাতেয়াে 

সাতিণ রসস (তিএফএস) এে সত ব তিসারব কমণেি | মকন্দ্র 16টি মন্ত্রোেয় ও 

তবিার ে েন্য নিুন সত ব মঘাষো করেরে। 
 

প্রদীপ খাবরালাবক ইডিয়া মট্রি প্রবমােন অর্গানাইবিেবনর CMD 

দহসাশে ডনেুক্ত করা হবয়বছ 

প্রাক্তন তসতিে এতিরয়শন মসরিটাতে, প্রদীপ ডসিং খাবরালাবক ইডিয়া মট্রি 

প্রবমােন অর্গানাইবিেন (ITPO) এে ম য়ােম্যান এবং ম্যারনতেং তিরেটে 

তনযুক্ত কো িরয়তেে । খারোো, কেণাটক কূািারেে 1985 ব্যার ে িােিীয় 

প্রশাসতনক পতেরষবা (আইএএস) অতফসাে,  ি বেরেে মসরেম্বরে মবসামতেক 

তবমান  ো ে সত ব তিসারব অবসে গ্রিে করেন। মতন্ত্রপতেষরদে তনরয়া  কতমটি 

(দুদক) এই পরদ দাতয়ত্ব গ্রিরেে িাতেখ মেরক দুই বেরেে েন্য  ুতক্তে তিতিরি 

আইটিতপওে ম য়ােম্যান ও ব্যবস্থাপনা পতে ােক তিসারব খারোোে তনরয়া রক 

গ্রিে করেরে। 

আরদরশ বো িরয়রে, িাে োয় ায় তনয়তমি দাতয়ত্বশীে তনরয়া  না িওয়া পযণন্ত 

তিতন NRA-এে ম য়ােম্যান তিরসরব দাতয়ত্ব পােন কেরবন । দুদক  ি মারস 

ডেডভআর সুব্র্হ্মণ্যমবক দুই বেরেে েন্য আইটিতপও প্রধান তিরসরব তনরয়া  

মদয়, 30 মসরেম্বে বাতেেূ সত ব তিরসরব অবসে মনওয়াে পে। 
 

ি. েকরসুব্র্হ্মণ্যন মক. ISRO-এর আডদতূ-L1 ডমেবনর প্রধান বেজ্ঞাডনক 

দহসাশে মবনানীত হশেশেন  

ইডিয়ান মস্পস ডরসাচগ  অর্গানাইবিেন িঃ েকরসুব্র্হ্মণ্যন মক -বক. 

আডদতূ-L1 ডমেবনর প্রধান তবজ্ঞানী তিরসরব মরনানীি করা হয়েয়ে । আতদিূ-

L1 িােরিে প্রেম অবোেরিটতে-রশ্রতেে মিাকাশ-তিতিক মসৌে তমশন। 

শঙ্কেসুিামাতনয়ান ISRO-এে অূারোোট,  ন্দ্রযান-1 এবং  ন্দ্রযান-2 তমশরন 

তবতিন্ন েমিায় অবদান মেরখরেন। 
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Banking News in Bengali 
 

মেঙ্গালুরুবত HDFC ডসডকউডরটিি শুধুমাে মডহলাবদর িন্য ডিডিটাল 

মসন্টার খুবলবছ  

শীষণস্থানীয় স্টক মিাকারেে ফামণ, HDFC ডসডকউডরটিি, ভারবত প্রর্ম 

মদহলা-শুধু ডিডিটাল মসন্টার (ডিডস) মখালার মোেণা কশরশে । এই 

অগ্র ামী মকন্দ্রটি, মতিোরদে একটি দে তনরয় কমী, পুরুষ এবং মতিো উিয় 

তবতনরয়া কােীরদে মসবা কেরব। এটি পতেরষবাগুতেরি অূারক্সস সিে কেরি 

এবং তিতেটাে গ্রিরেে প্র ারেে েন্য ভারত িুবড একাডধক ডিডস মখালার 

ডেেবয় মকাম্পাডনর মোেণাবক ঘতনষ্ঠিারব অনুসেে করে। 

 
Science & Technology News in Bengali 

 

IIT গুয়াহাটি: সভাপডত মদ্র পদী মুমুগ ‘PARAM KAMRUPA’ সুপার 

কডম্পউটার সুডেধার উববাধন করবলন 

িােরিে োষ্ট্রপতি, মদ্র পদী মুমুগ ইডিয়ান ইনডস্টটিউট অফ মটকবনালডি, 

গুয়াহাটিবত একটি সুপাে কতম্পউটাে সুতবধাে উরবাধন করেরেন এবং দাতয়ত্ব 

মনওয়াে পে মেরক আসারম িাে প্রেম সফরেে সময় আেও করয়কটি প্রকল্প  ােু 

করেরেন । ‘PARAM KAMRUPA’ নারমে এই সুপাে কতম্পউটাে সুতবধাটি 

তবতিন্ন তবজ্ঞাতনক মেরি উন্নি  রবষো পতে ােনা কেরি সেম িরব। তিতন 

ইনতস্টটিউরট SAMEER  নারম একটি উচ্চ-শতক্তে সতিয় এবং প্যাতসি 

উপাদান পেীো াে উরবাধন করেন।  
 

দরলাশেন্স দযও Nokia এেং Ericsson দথশক 5G দগোর দমাতাশেন 

করশে 

ইউয়রাপীে দটতলকম তগোর তনমথাতা, দনাতকো এবং এতরকসন স্বতন্ত্র বা 5G SA 

দমাতায়েন করার জন্য দিয়ের বৃহত্তম কযাতরোয়র 5G দনটওোকথ  সরঞ্জাম 

সরবরায়হর জন্য Reliance Jio-এর সায়র্ বহু বেয়রর সরবরাহ চুতক্ত স্বাক্ষর 

কয়রয়ে। চুতক্তর মাধ্যয়ম, Nokia এবং Ericsson উভেই ভারতী এোরয়টল এবং 

দভাডায়ফান আইতডো সহ ভারয়তর ততনটি বৃহত্তম দমাবাইল অপায়রটরয়ক 

সরবরাহ করয়ে । দভাডায়ফান আইতডো এখনও তার 5G দকৌেল দ ািণা কয়রতন, 

এোরয়টল এবং তজও উভেই বয়লয়ে দে তারা 2024 সায়লর ময়ধ্য প্যান-ইতিো 

5G কভায়রজ প্রিান করয়ব। 

 
Schemes and Committees News in Bengali 

 

প্রধানমন্ত্রী িন ধন অূাকাউবন্টর মমাট ব্যাবলন্স ₹1.75-লে মকাটি মাকগ  

অডতক্রম কবরবছ 

প্রধানমন্ত্রী িন ধন মোিনা (PMJDY) এর অধীবন মম ডলক ব্যাক 

অূাকাউন্টগুডলবত মমাট ব্যাবলন্স ₹1.75 লে মকাটি ছাডডবয়বছ । সবণরশষ 

সেকাতে িথ্য অনুসারে, 5 অবটাের, 2022 পেগত মমাট ব্যাবলন্স দাৌঁ ডডবয়বছ 

₹1,75,225 মকাটি টাকা, কােে মমাট সুতবধারিা ীে সংখ্যা 47 মকাটি েুৌঁ রয়রে । 
 

এটি র্ত 5 েছবরর োডেগক েৃডি : 

এতপ্রে 2022: ₹1,67,812 মকাটি 

এতপ্রে 2021: ₹1,46,084 মকাটি 

এতপ্রে 2020: ₹1,19,680 মকাটি 

এতপ্রে 2019: ₹97,665 মকাটি 

এতপ্রে 2018: ₹79,012 মকাটি 
 

PM মমাদী ‘PM ডকোণ সোন সবেলন 2022’ চালু কবরবছন  

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাতদ নিুন তদতেরি িােিীয় কৃতষ  রবষো ইনতস্টটিউরট 

‘প্রধানমন্ত্রী ডকোণ সোন সবেলন 2022’ চালু করবেন । সাোরদশ মেরক 

13,500 জয়নরও মবতশ কৃষক এবং প্রায় 1,500 জন কৃতষ উরযাক্তা এই দুই তদরনে 

অনুষ্ঠারন মযা  মদরবন বরে আশা কো িরে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

মডন্ত্রসভা উত্তর-পযেগ রািূগুডলর উন্নয়বনর িন্য PM- DevINE প্রকল্প 

অনুবমাদন কবরবছ 

উত্তর-পযেগ অঞ্চবলর েন্য প্রধানমন্ত্রীে উন্নয়ন উরযা (PM- DevINE ), 

প্রধানমন্ত্রী নবরন্দ্র মমাদীর সিাপতিরত্ব মকন্দ্রীয় মডন্ত্রসভা অনুরমাদন করেরে 

। PM- DevINE িে িােরিে উিে-পযবণ োেূগুতেরি অবকাঠারমা, তশল্প এবং 

অন্যান্য েীতবকা প্রকল্পগুতেরক সমেণন কোে েন্য একটি 6,600 মকাটি টাকাে 

প্রকল্প৷ 
 

মর্ায়া 9তম ডেে আয়ুবেগদ কিংবগ্রস এেিং আবরাগ্য এক্সবপার মহাস্ট করবে 

9ম ডেে আয়ুবেগদ কিংবগ্রস (WAC) এেিং আবরাগ্য এক্সবপা, 8 মর্বক 11 

ডিবসম্বর 2022 পেগত মর্ায়ার পানাডিবত অনুতষ্ঠি িরব ৷ 9ম তবে আয়ুরবণদ 

কংরগ্রস (WAC) ম ায়ারি আরয়াতেি িরি  রেরে এবং এে েেূ িে একটি 

অূাবক্সসবোগ্য এেিং সাশ্রয়ী ময বল্যর স্বাস্থূবসো ব্যেস্থা বতডর কো যা আধুতনক 

ত তকৎসা পিতিে সারে সামঞ্জেপযেণ। 
 

ভারত SCO িাতীয় সমন্বয়কবদর বেঠবকর আবয়ািন করবে  

সািংহাই মকা-অডিগ বনটর অর্গানাইবিেবনর োিীয় সমিয়রকে তবঠরকে 

আরয়ােন কেরি  রেরে । 2022 সাবলর 17 মর্বক 18 অবটাের পযণন্ত SCO 

োিীয় সমিয়করদে সিা অনুতষ্ঠি িরব । নয়াতদতে এই বেরেে শুরুে তদরক 

সমেখদ SCO সরেেরন নয় সদরেে গ্রুতপংরয়ে সিাপতিত্ব গ্রিে করে। 
 

ভারত ইন্টারবপাবলর 90তম সাধারণ অডধবেেবনর আবয়ািক হশেশে 

ইন্টারবপাবলর 90তম সাধারণ অডধবেেন 18ই অবটাের মর্বক 21দে 

অবটাের 2022 পেগত নয়াডদডিবত অনুডিত হবত চবলবছ ৷ ইন্টারবপাবলর 

90িম সাধােে অতধরবশরন 195 জন সদে সি তবরেে বৃিিম পুতেশ সংস্থা 

উপদস্থত থাকশে৷ সাধারণ পডরেদ িে আন্তেণ াতিক পুতেতশং সংস্থাে শীষণ শাসক 

সংস্থা এবং এটি গুরুত্বপযেণ তসিান্ত মনওয়াে েন্য বেরে একবাে তমতেি িয়। 
 

22তম ডেে িকবচইন সাডমট দুোইবত শুরু হবয়বছ 

ওয়ার্ল্গ  িকবচইন সাডমট 17 এেিং 18 অবটাের, 2022-এ দুোই এর 

আটলাডন্টস, দ্য পাম-এ অনুডিত হবে । এটি মলাবাে তিরো এবং ব্লকর ইন 

ইরকাতসরস্টরমে সবর রয় অতিোি সমারবশগুতেে মরধ্য একটি । ডেে িকবচইন 

সাডমবটর 22তম ডেে সিংস্করণ ডেেব্যাপী তিরো এবং ব্লকর ইন সম্প্রদায়রক 

উত্সাতিি কেরি তবরেে শীষণস্থানীয় তকেু তিরো প্রিাবশােী, নীতিতনধণােক, 

প্রধান সেকাতে প্রতিতনতধ, তমতিয়া, পাতেবাতেক অতফস, HNI এবং অন্যান্য 

তকউরেরটি তবতনরয়া কােীরদে একতিি কেরব ।  
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মকন্দ্র সরকার এডগ্র স্টাটগ আপবক েডক্তোলী করবত $500 ডমডলয়ন 

অূাডক্সলাবরটর মপ্রাগ্রাম চালু করবে  

মকন্দ্রীয় কৃতষমন্ত্রী নবরন্দ্র ডসিং মতামর মঘাষো করেরেন ময, মকন্দ্র সেকাে কৃতষ 

ব্যবসাে উত্পাদনশীে ধােোগুতেরক সমেণন কোে েন্য 500 মকাটি টাকাে 

অূাতক্সোরেটে মপ্রাগ্রাম  ােু কেরব ৷ প্রধানমন্ত্রী তকষাে সোন সরেেরনে তবিীয় 

তদরন, মিামে কৃতষ উরযাক্তারদে েন্য বড নীতি প্রর ষ্টাে তবষরয় অরনকগুতে 

গুরুত্বপযেণ মঘাষো করেতেরেন। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

মতবলঙ্গানার হায়দ্রাোদ AIPH 'ওয়ার্ল্গ  ডগ্রন ডসটি অূাওয়ািগ  2022'-এ 

সোডনত হশেশে 

মতবলঙ্গানার হায়দ্রাোদ েহর, AIPH (ইন্টারন্যােনাল অূাবসাডসবয়েন 

অফ হটিগ কালচারাল প্রডিউসার) ওয়ার্ল্গ  গ্রীন ডসটি অূাওয়ািগ স 2022 -এে 

গ্রূান্ড তবেয়ী তিসারব সোতনি িরয়রে | এটি উরবাধনী AIPH ওয়াডণ  গ্রীন তসটি 

অূাওয়ািণ স (2022 সংকেে) এে সবর রয় মযণাদাপযেণ পুেকাে | িায়দ্রাবাদও 

'তেতিং তগ্রন ফে ইরকানতমক তেকিাতে অূান্ড ইনকু্লতসি মগ্রাে' তবিার  পুেকাে 

তেরিরে। 
 

অন্যান্য পুরষ্কার: 6 ডেভার্ ডভডত্তক ডেিয়ী : 

Category Winners 

Living Green for 

Economic Recovery 

and Inclusive Growth 

Green Garland to the State of 

Telangana, City of Hyderabad, 

India 

Living Green for 

Biodiversity 

Reverdecer Bogotá, Bogota D.C, 

Colombia 

Living Green for 

Climate Change 

Mexico City’s Environmental and 

Climate Change Program, Mexico 

City, Mexico 

Living Green for 

Health and Wellbeing 

Transforming degraded land into 

Urban Micro Parks, City of 

Fortaleza, Brazil 

Living Green for 

Water 

The Phytotechnology Stations at 

the Montréal Botanical Garden / 

Space for Life, City of Montreal, 

Canada 

Living Green for 

Social Cohesion 

OASIS Schoolyard Project, City of 

Paris, France 
 

অূাবলডক্সয়া পুবটলাস, কডরম মেনবিমা 2022 ব্যালন ডি'অর পুরস্কার 

ডিবতবছন 

একেন মপশাদাে ফোতস ফুটবোে তেয়াে মাতদ্ররদে কডরম মেনবিমা, 

পুরুেবদর ব্যালন ডি'অর (বর্াবর্ল্ন েল পুরস্কার) 2022 ডিবতবছন এবং 

পুেকাে মেিাে দক্ষয়ে তিতন 5ম ফোতস দখয়লাোড় হয়ে উরঠরেন । একেন 

স্প্ূাতনশ মপশাদাে ফুটবোে বারসণরোনাে অূাবলডক্সয়া পুবটলাস, তবিীয়বারেে 

মরিা মডহলাবদর ব্যালন ডি'অর পুরস্কার ো ব্যালন ডি'অর মফডমডনন 

পুরস্কার ডিবতবছন ৷ ব্যােন তি'অে অনুষ্ঠারনে (2022) 66িম সংকেে 17ই 

অরটাবে 2022 িাতেরখ তেরয়টারে িু শ্যারটরেরট অনুতষ্ঠি িরয়তেে। কতেম 

মবনরেমা 2008 সাে মেরক তেওরনে মমতস এবং তিতিয়ারনা মোনােরদারক বাদ 

তদরয় তবিীয় মখরোয়াড তিরসরব এই পুেকাে তেরিরেন। 

উবিখবোগ্যভাবে: সবর রয় মবতশ সংখ্যক ব্যােন তি'অে মপরয়রেন তেওরনে 

মমতস । তিতন 7টি পুেষ্কাে তনরয় িাতেকাে শীরষণ এবং তিতিয়ারনা মোনােরদা 5টি 

পুেষ্কাে তনরয় িাে পরে েরয়রেন। 
 

ব্যালন ডি'অর: পুরস্কার এেিং ডেিয়ীরা: 

পুরস্কার ডেিয়ী 

ব্যােন তি'অে (পুরুষ) তেয়াে মাতদ্ররদে কতেম মবনরেমা 

ব্যােন তি'অে (মতিো) আরেতক্সয়া পুরটোস (বারসণরোনা) 

মকাপা পুেকাে  াতি (বারসণরোনা) 

ম িণ  মুোে পুেকাে েবাটণ  মেিারন্ডাতক (বারসণরোনা) 

ইয়াতশন রতফ তেবাউট মকারিণ ায়া (তেয়াে মাতদ্রদ) 

ক্লাব অফ য ইয়াে পুেকাে ম্যানর স্টাে শিে 

সরিটিস পুেকাে সাতদও মারন (তেিােপুে) 
 

ব্যােন তি'অে সম্পরকণ : 

ব্যােন তি'অে 1956 সাে মেরক ফোসী ম্যা াতেন 'িাে ফুটবে' বাো বাতষণক 

উপস্থাতপি িয়। উরবাধনী ব্যােন তি'অে 1956 সারে ব্লূাকপুরেে স্টূানতে 

ম্যাতেউসরক মদওয়া িরয়তেে। এটি ফুটবরেে েন্য সবর রয় পুোরনা এবং সবর রয় 

মযণাদাপযেণ ব্যতক্ত ি পুেকােগুতেে মরধ্য একটি। মখো 2018 সারে মতিোরদে 

ব্যােন তি'অে  ােু কো িরয়তেে। 
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Important Dates News in Bengali 
 

ডেে ছাে ডদেস 2022 উদোপন করা হয় 15 অবটাের 

15 অবটাের িটর এডপবি আেদুল কালাদমর নাশম ডেে ছাে ডদেস 

পাতেি িয় | োি এবং তশোে প্রতি িাে প্রর ষ্টারক স্বীকৃতি মদওয়াে েন্য এই 

তদনটি ত তিি কো িয়। িাঃ কাোম 15 অবটাের, 1931 সারে েমগ্রিে 

করেতেরেন। তিতন উরেখরযাগ্য তকেু অেণ ন এবং কোে েন্য অরনক োিরদে 

অনুরপ্রেো তিসারব কাে করেতেরেন। োষ্ট্রপতি তিসারব িাে মময়াদ মশষ িওয়াে 

পরে, তিতন ডেলিং, IIM-ইবদার এেিং IIM-আহবমদাোবদর ইডিয়ান 

ইনডস্টটিউট অফ ম্যাবনিবমন্ট (IIM) এর ডভডিটিিং ফূাকাডি 

হবয়ডছবলন। 

 

দাডরদ্রূ দূরীকরবণর িন্য আতিগ াডতক ডদেস 2022 17ই অবটাের পালন 

করা হয় 

দাডরদ্রূ দূরীকরবণর িন্য আতিগ াডতক ডদেস প্রতি বেে 17 অবটাের 

তবেব্যাপী পাতেি িয় । এটি দাতেরদ্রূে তবতেক সমো এবং এটি কীিারব 

মানবাতধকাে এবং মানতবক মযণাদাে েঙ্ঘন কয়র িা সম্পরকণ  সর িনিা বাডারি 

তিনটি পালন করা হে ।  

দাডরদ্রূ দূরীকরবণর িন্য আতিগ াডতক ডদেস 2022: ডর্ম 

দাতেদ্রূ দূেীকেরেে েন্য আন্তেণ াতিক তদবরসে এবারেে তর্ম িে “Dignity For 

All in Practice”. 

 

ডেে ট্রমা ডদেস 2022 17 অবটাের পাদলত হে 

প্রতি বেে, 17 অবটাের ডেে ট্রমা ডদেস পাতেি িয় । সাো তবরে িমবধণমান 

দুঘণটনা ও আিরিে মৃিুূ ও পঙু্গরত্বে িাে মোধ কোে েরেূ তদবসটি পােন কো 

িয়। তদনটি 2011 সাবল ভারবতর নয়াডদডিবত চালু করা হবয়ডছল। এটি তেে 

মদরশ সডক দুঘণটনাে কােরে মৃিুূে উচ্চ সংখ্যাে ফেস্বরূপ, এটিরি প্রতিতদন 400 

েরনেও মবতশ মানুি প্রাে িাতেরয়তেে। মরাি ট্রাডফক দুেগটনা (আরটিএ) সাো 

তবরে রমাে প্রধান কােে। 
 

ডেে অডস্টওবপাবরাডসস ডদেস 2022 20মে অবটাের পালন করা হয় 

ডেে অডস্টওপবরাডসস ডদেস একটি তবেব্যাপী স্বাস্থূরসবা ইরিন্ট, যা প্রতি বেে 

20 অবটাের পালন করা হয়। অতস্টওপরোতসরসে প্রােতমক মো  তনেণয়, এে 

ত তকৎসা এবং শক্ত িারডে প্রতিরোধমযেক টিপস প্র ারেে েন্য তদবসটি পােন কো 

িয়। প্র াোতিযানগুতে মযেি মোরকরদে িারদে িারডে স্বারস্থূে েন্য 

প্রতিরোধমযেক ব্যবস্থা তনরি উত্সাতিি কোে উপে দৃতষ্ট তনবি করে, যারি 

িতবষ্যরি অতস্টওপরোতসস এবং এে সারে সম্পতকণ ি েটিেিাগুতেে  ুৌঁ তক 

এড়ায়না োে | 

তবে অতস্টওরপারোতসস তদবস 2022: তেম 

এই বেে 2022, তবে অতস্টওরপারোতসস তদবরসে তেম “Step Up For Bone 

Health”. 

 

Sports News in Bengali 
 

অয়ন খান, পুরুেবদর টি-মটাবয়ডন্ট ডেেকাপ 2022-এর সেগকডনি 

মখবলায়াড 

সংযুক্ত আেব আতমোরিে অয়ন খান, 16 েছর েয়সী অলরাউিার, 

পুরুেবদর টি-বটাবয়ডন্ট ডেেকাবপ অিংে মনওয়া সবণকতনষ্ঠ মখরোয়াড । 

তেেংরয়ে সাইমন্ডস মস্টতিয়ারম মনদােল্যান্ডরসে তবপরে টি-রটারয়তন্ট তবেকারপ 

দরেে প্রেম ম্যার ে েন্য িারক সংযুক্ত আেব আতমোরিে একাদরশ বাোই কো 

িরয়তেে । তিতন এই বেরেে শুরুে তদরক অনযধ্বণ -19 তবেকারপ ওরয়স্ট ইতন্ডরেে 

তবপরে সংযুক্ত আেব আতমোরিে 82 োরনে েরয় 93 রান এবং 13 োরন এক 

উইরকট তনরয় মুগ্ধ করেতেরেন। মনদােল্যান্ডরসে তবপরে সাি বরে পাৌঁ   োন করে 

আউট িন অয়ন । এেপে তিতন 15 োরন তিনটি ওিাে বে করেন এবং একটি 

উইরকট মনন। 
 

ম্যার্নাস কালগবসন মমিওয়াটার চূাডম্পয়নস মচস টুূর 2022 ডিবতবছন 

ম্যার্নাস কালগবসন মমিওয়াটার চূাডম্পয়নস মচস টুূর 2022 ডেবরাপা 

দাতব করেরেন | মমিওয়াটাে চূাডম্পয়ন্স দাো টুূবরর 8িম এবং মশষ পরবণে 

মকায়াটণ াে ফাইনারে অিুগ ন এডরর্াইডসবক 2.5-1.5 ফলাফবলর সাবর্ 

পরাডিত কবর | কােণরসন $192.000 এর সামডগ্রক িবয়র (এখন পেগত) 

তশরোপা তনতিি করেন ।  
 

দি গুশকে দেশ্ব োো চোদিেন ম্যাগনাস কালিশসনশক হারাশনা সেিকদনষ্ঠ 

দেশলাোড় হশেশেন 

ভারয়তর তকয়োরী দডানারুম্মা গুয়কে চলমান অযাময়চস র যাতপড অনলাইন 

টুনথায়ময়ন্ট ইততহাস রচনা কয়রয়েন, কারণ তততন ম্যাগনাস কালথয়সনয়ক পরাতজত 

কয়রয়েন, োর ফয়ল তততন ম্যাগনাস কালথয়সনয়ক হারায়না সবথকতনষ্ঠ দখয়লাোড় 

হয়েয়েন | 16 বের বেসী দডানারুমা 9ম রাউয়ি সািা তিয়ে কালথয়সনয়ক 

পরাতজত কয়রতেয়লন এবং তাই তততন তবশ্ব চযাতিেন তহসায়ব তার োসনাময়ল 

নরওয়েতজোনয়ক পরাতজত কয়রতেয়লন। 

গুয়কে সাম্প্রততক সময়ে কালথয়সন - 2013 সাল দর্য়ক তবশ্ব িাবা চযাতিেন -য়ক 

পরাতজত করা সবথয়েি ভারতীে তকয়োর হয়েয়েন ৷ একতিন আয়গ 19 বের বেসী 

স্বয়িেী অজুথ ন এতরগাইতস তবশ্ব চযাতিেয়নর তবরুয়ে প্রর্ম জে দপাস্ট কয়রতেয়লন। 

আর একজন ভারতীে তকয়োর, আর প্রজ্ঞানান্ধা, 16 বের বেসী, ইততময়ধ্যই এই 

বেয়র কালথয়সনয়ক দুবার পরাতজত কয়রয়েন। 16 বের 4 মাস 20 তিন বেয়স 

গুয়কে – কালথয়সনয়ক পরাতজত করা সবথকতনষ্ঠ ভারতীে দখয়লাোড়ও 

হয়েতেয়লন। প্রজ্ঞানান্ধার বেস তেল 16 বের 6 মাস 10 তিন, েখন তততন তবয়শ্বর 

এক নম্বরয়ক পরাতজত কয়রন | 
 

IAS ভারতী দাসবক নতুন কবিালার মিনাবরল অফ অূাকাউন্টস ডহসাবে 

দনযুক্ত করা হবয়বছ 

িােি সেকাে 1988 ব্যার ে ভারতীয় ডসডভল অূাকাউন্টস সাডভগ বসর একেন 

অতফসাে ভারতী দাসবক অেণ মন্ত্ররকে ব্যয় তবিার ে ডনয়ন্ত্রক মিনাবরল অফ 

অূাকাউন্টস (CGA) ডহসাবে ডনেুক্ত কবরবছ । তিতন অেণ মন্ত্রোেরয়ে 27তম 

কবিালার মিনাবরল অফ অূাকাউন্টস। 
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সাডেগয়ান ডেজ্ঞানীরা তাশের দেশের মটডনস তারকা মনাভাক 

মিাবকাডভবচর নামানুসাবর ডেটবলর নাম মরবখবছন 

 তি, শতক্ত, নমনীয়িা, স্থাতয়ত্ব এবং কঠিন পতেরবরশ টিরক োকাে েমিাে কােরে 

সাডেগয়ান ডেজ্ঞানীরা মটতনস মখরোয়াড মনাভাক মিাবকাডভবচর নামানুসাবর 

ডেটবলর একটি নিুন প্রোতিে নামকেে করেরেন । তবটরেে নিুন প্রোতিটি 

ইউরোরপ তবযমান িুিাতেয়াস  রেে অন্ত ণি । এটি মবশ করয়ক বেে আর  

পতিম সাতবণয়াে একটি িয  িণ স্থ  রিণ  আতবষৃ্কি িরয়তেে।  
 

কাতার AFC এডেয়ান কাপ 2023 আবয়ািন করবে 

এডেয়ান ফুটেল কনবফিাবরেন (AFC) কাযণতনবণািী কতমটি কাতার ফুটেল 

অূাবসাডসবয়েন(QFA) মক AFC এতশয়ান কাপ 2023-এে আরয়ােক সংস্থা 

তিসারব তনতিি করেরে । 11িম AFC কাযণতনবণািী কতমটিে সিা AFC 

সভাপডত মেখ ডেন ইব্র্াডহম আল খডলফা সভাপডতত্ব কবরন। 

 

Defence News in Bengali 
 

রাযনাথ দসং ' Maa Bharati Ke Sapoot ' ওবয়েসাইট চালু কশরশে 

িােরিে প্রতিেোমন্ত্রী রািনার্ ডসিং ' Maa Bharati Ke Sapoot ' উরবাধন 

কেরবন |  AFBCWF িে একটি তি-পতেরষবা িিতবে, যা যুরিে িিািরিে পরে 

আত্মীয় এবং তনিণ েশীেরদে েন্য এক্স-মগ্রতশয়াে িাত্েতেক আতেণক সিায়িা 

প্রদারনে েন্য ব্যবহৃি িয় । 'গুিউইে অূাম্বাসািে' িরি  রেরেন বতেউি 

অতিরনিা অতমিাি বচ্চন। 
 

ভারতীয় মসনাোডহনী অডিেীর মেতন অূাকাউবন্টর িন্য 11 টি ব্যাবকর 

সাবর্ MoU স্বাের কবরবছ 

অডিেীরবদর নাম নতেিুক্ত কোে সময় ব্যাতঙ্কং সুতবধা মদওয়াে েন্য ভারতীয় 

মসনাোডহনী 11টি ব্যারঙ্কে সারে সমর ািা স্মােক স্বােে করেরে । ব্যাঙ্কগুতে িে 

মস্টট ব্যাক অফ ইডিয়া, পাঞ্জাে ন্যােনাল ব্যাক, ব্যাক অফ েবরাদা, 

IDBI ব্যাক, ICICI ব্যাক, এইচডিএফডস ব্যাক, অূাডক্সস ব্যাক, ইবয়স 

ব্যাক, মকাটাক মাডহন্দ্রা ব্যাক, IDFC ফাস্টগ  ব্যাক এেিং েিন ব্যাক। 
 

CERT-IN এেিং Power-CSIRTs বারা পডরচাডলত "PowerEX-

2022" মে র্ সাইোর ডনরাপত্তা অনুেীলদন অংেগ্রহণ করশে 

193টি পাওয়ার মসটর ইউটিডলটিগুডলবক সাইোর ডসডকউডরটি 

এক্সারসাইি " PowerEX "- এ অংশগ্রিরেে েন্য আমন্ত্রে জানায়না হয়েয়ে, 

মযটি িােিীয় কতম্পউটাে ইমারেণ তে মেসপে টিম ( CERT-IN ) এবং 

পাওয়াে-CSIRTs বাো সফেিারব তিোইন কো িরয়রে ৷ CERT-In টিম 

এক্সােসাইে মকাঅতিণ রনটে তিরসরব Power-CSIRT কিৃণ পরেে 

এক্সারসাইি পতেকল্পনাকােী দরেে সারে সিরযাত িা কয়রয়ে |  
 

DefExpo 2022: র্ািীনর্বর ভারত-আডফ্রকা প্রডতরো সিংলাপ অনুডিত 

হবে 

গুেোরটে র্ািীনর্বর ডিফএক্সবপা 2022 - এে ভারত-আডফ্রকা প্রডতরো 

সিংলাপ অনুতষ্ঠি িরব । এই সংোরপে েেূ হল পােস্প্তেক সমৃ্পক্তিাে নিুন 

মেিগুতে অরিষে কো, যাে মরধ্য রয়েয়ে সেমিা বৃতি, প্রতশেে, সাইবাে 

তনোপিা, সামুতদ্রক তনোপিা এবং সন্ত্রাস দমরনে মরিা মেিগুতে ইতযাতি | 
 

ইডিয়ান মনডভ অূাকাবিডম ‘ইডিয়ান মনডভ মসডলিং চূাডম্পয়নডেপ 2022’ 

পডরচালনা করবে 

ইডিয়ান মনভাল একাবিডম, ইতেমাো মকোোে মাোক্কাে ওয়াটােম্যানতশপ 

মরতনং মসন্টারে ইডিয়ান মনডভ মসডলিং চূাডম্পয়নডেপ 2022 পডরচালনা 

করবে । ইডিয়ান মনডভ মসডলিং চূাডম্পয়নডেপ 2022 হল সেবচবয় েড 

ইিা-বনডভ মসডলিং মরর্াটা দযোশন ডতনটি ভারতীয় মন  কমাবির প্রায় 

একশি ইয়া পােসন অংশগ্রিে কেরব। 

আোতদ কা অমৃি মরিাৎসব এবং মখরো ইতন্ডয়া স্মেরে িােিীয় মনৌবাতিনীে বাো 

পতে াতেি ইরিন্টগুতেে মরধ্য একটি িে মসডলিং চূাডম্পয়নডেপ। 18 অরটাবে 

2022 মেরক 21 অরটাবে 2022 পযণন্ত  ূাতম্পয়নতশপ অনুতষ্ঠি িরব। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

েে ডিলাবনর সেগবেে েই, "দ্য ডফবলাসডফ অফ মিানগ র্ান," েীঘ্রই 

প্রকাডেত হশে 

েে ডিলান, মনাবেল ডেিয়ী এেিং সাইমন ও শুস্টার বাো প্রকাতশি "দ্য 

ডফবলাসডফ অফ মিানগ সিং" তশরোনারমে একটি নিুন বই নরিম্বে 2022-এ 

প্রকাতশি িরব ৷ আধুতনক  ারনে দশণরন বব তিোরনে তশতল্পক যািা এবং কৃতিত্ব 

েরয়রে ৷ 
 

ওডডোর মুখ্যমন্ত্রী নেীন পট্টনাবয়ক একটি নতুন েই প্যানবিডমক 

ডিসবপ্রেনস অূাি ওডিো'স চালু কবরবছন 

ওতডশাে মুখ্যমন্ত্রী, নেীন পট্টনাবয়ক নবীন তনবারস োেূসিাে সংসদ সদে িাঃ 

অমর পট্টনায়বকর ‘Pandemic Disruptions and Odisha’s Lessons 

in Governance’ শীষণক বইটি প্রকাশ করেরেন । এই বইটিদত 2020-21 এবং 

2021-2022 সারেে মিামােী বেেগুতেরি িােরি আতবিযণ ি প্রাসতঙ্গক 

সমসামতয়ক তবষয়গুতেে উপে দৃতিপাত করা হয়েয়ে । প্রাকৃতিক তবপযণয় 

মমাকারবোয় িাে আর ে অতিজ্ঞিাে তিতিরি মকাতিি সংকট মমাকারবোয় 

ওতডশা সেকারেে োিীয় ও তবেব্যাপী প্রশংতসি িরয়রে।  
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MBBS মকাবসগর েইবয়র প্রর্ম ডহডদ সিংস্করণ চালু করবলন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

অডমত োহ 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অডমত োহ মধ্যপ্ররদরশে মিাপারে তিতদ সংকেরে MBBS 

মকাবসগর েই  ােু কয়রয়েন । এটি িােরি MBBS মকারসণে বইরয়ে প্রেম তিতদ 

সংকেে । মভাপাল রাবিূর ডেোমন্ত্রী ডেেস বকলাে সারিং এবং মিাপারেে 

মুখ্যমন্ত্রী তশবোে তসং ম ৌিান বই েে অনুষ্ঠারন অতিনদন োতনরয়রেন । 
 

IRS অডফসার সাডহল মেঠ ‘A confused mind story’ নামক প্রকাে 

কশরশেন  

ইতন্ডয়ান মেতিতনউ সাতিণ স(IRS) েরয়ন্ট কতমশনাে তেএসটি, কাস্টম অূান্ড 

নােরকাটিক্স এবং যুব প্রিাবশােী, সাডহল মেঠ তার ‘A confused mind story’ 

তশরোনারমে একটি বই প্রকাে করেরেন । মকন্দ্রীয় স্বাস্থূমন্ত্রী ে মনসুখ এল 

মািাডভয়ার উপডস্থডতবত ‘A confused mind story’ উরমা ন কো িরয়তেে। 

 
Miscellaneous News in Bengali 

 

মরলমন্ত্রী অডেনী বেষ্ণে ভুেবনের মরলওবয় মস্টেবন ভারবতর প্রর্ম 

অূালুডমডনয়াম মালোহী মরবকর উববাধন কবরবছন 

মরলমন্ত্রী অডেনী বেষ্ণে িুবরনেে মেেওরয় মস্টশরন ভারবতর প্রর্ম 

অূালুডমডনয়াম মালোহী মরক — 61 BOBRNALHSM1 এর উববাধন 

কবরবছন | তেরপাটণ  অনুযায়ী, অূালুডমডনয়াম মালোহী মরক ঐডতহূর্ত 

মরবকর ডেপরীবত 180-টন মেডে পণ্য েহন করার েমতা রাবখ । উপরন্তু, 

এটি ঐতিিূবািী তস্টরেে মেরকে ম রয় 180 টন িােকা। 

 

ভারতীয় মরলওবয় COFMOW েি করার মোেণা কবরবছ 

মেেপে মন্ত্রক মসিাল অর্গানাইবিেন ফর মিানগাইবিেন অফ 

ওয়াকগ েপস (COFMOW), নয়াতদতে বি করার মঘাষো করেরে । এটি 1ো 

তিরসম্বে 2022 মেরক কাযণকে করা িরব ৷ মরলওবয় মোিগ  প্রধান অর্গননডতক 

উপবদষ্টা এবং অেণ মন্ত্ররকে সুপাতেরশে সারে মেেওরয় মনটওয়াকণ  েুরড 

ওয়াকণ শরপে আধুতনকীকেরে উরেখরযাগ্য অবদানকােী  াে দশরকে পুেরনা 

সংস্থাে সমাতপ্ত তনতিি করেরে৷ . 
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